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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số 84/GD/Dai-ichi/2023, ngày 27/02/2023 của Dai-ichi Life Việt Nam) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại “Sống Vui Khỏe, Trọn An Nhiên” 

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Dai-ichi Life Việt Nam 

phát hành trong Thời gian khuyến mại (“Hợp đồng bảo hiểm”) nhưng không bao gồm: 

(i) Hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm Lộc Tâm An và Lộc Tâm An Doanh Nghiệp được phân 

phối bởi Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost); và  

(ii) Hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm An Tâm Tín Dụng, Vẹn Toàn Ước Mơ được phân phối 

bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); và 

(iii) Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam và Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt 

Nam mua cho nhân viên. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023. 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng qua chương trình máy tính tự động. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng hưởng khuyến mại):  

Đối tượng tham gia và nhận thưởng của chương trình khuyến mại là tất cả Bên mua bảo hiểm của 

Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc có Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành 

và được phân phối bởi (i) Kênh Đại lý Truyền thống (kênh phân phối trực tiếp thông qua đội ngũ Tư 

vấn Tài chính cá nhân của Dai-ichi Life Việt Nam) và (ii) Kênh Phân phối Mở rộng (thông qua các 

đối tác của Dai-ichi Life Việt Nam bao gồm: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost), Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân 

hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank), Ngân 

hàng TMCP An Bình (ABBank), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đầu Tư Hồ Huy), đáp ứng đầy đủ tất cả điều kiện sau: 

✓ Là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành trong 

Thời gian khuyến mại; và 

✓ Hợp đồng bảo hiểm đó có phí bảo hiểm cơ bản quy năm (bao gồm sản phẩm chính và sản 

phẩm bổ sung nhưng không bao gồm phí đóng thêm) tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo 

hiểm từ 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) trở lên; và 

✓ Hợp đồng bảo hiểm đó còn hiệu lực vào ngày quay số. 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu 

Giải 

thưởng 

Nội dung Giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số giải thưởng 

dành cho 

Khách hàng 

kênh Đại lý 

truyền thống 
 

Số giải thưởng 

dành cho 

Khách hàng 

kênh Phân 

phối Mở rộng 

Tổng 

số giải 

thưởng 

Thành tiền 

(VNĐ) 
 

Giải 

Nhất 

Máy lọc nước ion kiềm 

Panasonic TK-AS66 
46.350.000 1 giải 1 giải 2 92.700.000 
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Giải 

Nhì 

Máy lọc không khí 

Hitachi EP-P50J 240 

(WH) 

8.399.000 5 giải 5 giải 10 

83.990.000  

Giải Ba 
Máy ép trái cây chậm 

Panasonic MJ-L500SRA  
4.990.000 10 giải 10 giải 20 

               

99.800.000  

Giải 

Khuyến 

khích 

Nồi chiên không dầu 6,2 

lít Philips HD9270/90 
3.579.000 15 giải 15 giải 30               

107.370.000  

Tổng cộng   
 

 
 

62 383.860.000 

Tổng giá trị giải thưởng ước tính của chương trình khuyến mại: 383.860.000VNĐ (Ba trăm tám mươi 

ba triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). 

Tổng giá trị giải thưởng ước tính 383.860.000VNĐ (Ba trăm tám mươi ba triệu tám trăm sáu mươi 

nghìn đồng chẵn) so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại dự kiến (doanh thu phí bảo hiểm mới ước 

tính từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023) khoảng 637.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi 

bảy tỷ đồng). 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.  

- Trị giá giải thưởng được dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc mua hoặc sản xuất các giải thưởng 

của Dai-ichi Life Việt Nam . 

- Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1.Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương 

trình khuyến mại : 

Đối tượng tham gia và nhận thưởng của chương trình khuyến mại là tất cả Bên mua bảo hiểm của 

Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc có Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát 

hành và được phân phối bởi (i) Kênh Đại lý Truyền thống (kênh phân phối trực tiếp thông qua 

đội ngũ Tư vấn Tài chính cá nhân của Dai-ichi Life Việt Nam) và (ii) Kênh Phân phối Mở rộng 

(thông qua các đối tác của Dai-ichi Life Việt Nam bao gồm: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam 

(VNPost), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà 

Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 

(LienVietPostBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, 

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hồ Huy), đáp ứng đầy đủ tất cả điều kiện sau: 

- Là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành trong 

Thời gian khuyến mại; và 

- Hợp đồng bảo hiểm đó có phí bảo hiểm cơ bản quy năm (bao gồm sản phẩm chính và sản 

phẩm bổ sung nhưng không bao gồm phí đóng thêm) tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo 

hiểm từ 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) trở lên; và 

- Hợp đồng bảo hiểm đó còn hiệu lực vào ngày quay số; 

Ghi chú: Chương trình khuyến mại này không áp dụng đối với: 

(i) Hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm Lộc Tâm An và Lộc Tâm An Doanh Nghiệp được 

phân phối bởi Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost); và 
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(ii)  Hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm An Tâm Tín Dụng, Vẹn Toàn Ước Mơ được phân 

phối bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); và 

(iii) Hợp đồng bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam và Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life 

Việt Nam mua cho nhân viên. 

8.2.Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Số Hợp đồng bảo hiểm được xác định làm Mã số dự thưởng, Mã số dự thưởng là chuỗi ký tự với 

cấu trúc như sau: xxxxxxx-yy, trong đó: 

•  xxxxxxx: là dãy số gồm 07 (bảy) ký tự của số Hợp đồng bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt 

Nam phát hành một cách ngẫu nhiên, không trùng lặp; 

• yy: chuỗi 02 (hai) ký tự với (i) ký tự “AG” đối với Hợp đồng bảo hiểm được phân phối bởi 

kênh Đại lý Truyền thống; hoặc (ii) ký tự “AD” đối với Hợp đồng bảo hiểm được phân phối 

bởi kênh Phân phối Mở rộng. 

- Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam phát hành Hợp đồng bảo 

hiểm (với ngày phát hành Hợp đồng bảo hiểm trễ nhất là ngày 31/3/2023), Dai-ichi Life Việt 

Nam sẽ gửi tin nhắn về Mã số dự thưởng vào số điện thoại Bên mua bảo hiểm đã đăng ký khi 

tham gia bảo hiểm. Tin nhắn hiển thị tên Công ty gửi (Brand Name) là: DAI-ICHI. Nội dung tin 

nhắn như sau: “Dai-ichi chuc mung HDBH so xxxxxxx cua Quy khach da phat hanh vao ngay 

dd/mm/2023 voi Ma so du thuong la xxxxxxx-AG” đối với Hợp đồng bảo hiểm được phân phối 

bởi kênh Đại lý Truyền thống hoặc “Dai-ichi chuc mung HDBH so xxxxxxx cua Quy khach da 

phat hanh vao ngay dd/mm/2023 voi Ma so du thuong la xxxxxxx-AD” đối với Hợp đồng bảo 

hiểm được phân phối bởi kênh Phân phối Mở rộng.  

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ dùng địa chỉ thư điện 

tử là dlvn_operation@dai-ichi-life.com.vn để gửi thông báo qua địa chỉ thư điện tử được Bên 

mua bảo hiểm đăng ký trong Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày 

Dai-ichi Life Việt Nam phát hành Hợp đồng bảo hiểm (với ngày phát hành Hợp đồng bảo hiểm 

trễ nhất là ngày 31/03/2023). Nội dung thư điện tử như sau: 

 

“Kính gửi Quý CÔNG TY …………………………………….. 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) chân thành cảm ơn 

Quý Công ty đã tín nhiệm và tham gia bảo hiểm cùng chúng tôi. 

Dai-ichi Life Việt Nam trân trọng thông báo (các) Hợp đồng bảo hiểm của Quý Công ty đã được 

phát hành và thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại "Sống Vui Khỏe, Trọn An Nhiên”. 

Danh sách chi tiết (các) hợp đồng và Mã số dự thưởng của Quý Công ty trong chương trình như 

sau:  

Số Hợp đồng bảo 

hiểm 

Họ và tên BMBH Mã số dự thưởng Ngày phát hành hợp 

đồng 

    

    

 

mailto:dlvn_operation@dai-ichi-life.com.vn
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Thông tin chi tiết về Chương trình khuyến mại "Sống Vui Khỏe, Trọn An Nhiên” được cập nhật 

trên website Dai-ichi Life Việt Nam (https://www.dai-ichi-life.com.vn/).  

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý Công ty vui lòng liên hệ với các Văn phòng và Trung tâm 

Dịch vụ Khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng theo số (028) 38 

100 888 - bấm phím số 1, hoặc qua thư điện tử: customer.services@dai-ichi-life.com.vn. Chúng 

tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý Công ty”. 

- Mỗi một Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện chương trình khuyến mại chỉ được cấp một Mã số 

dự thưởng. Khách hàng tham gia từ 2 Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện chương trình khuyến 

mại trở lên sẽ được cấp số Mã số dự thưởng tương ứng với số Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện 

chương trình. 

8.3.Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là số của Hợp đồng bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam 

phát hành của Đối tượng hưởng khuyến mại. 

- Tổng số Mã số dự thưởng dự kiến phát hành trong thời gian khuyến mại: ước tính là 10.000 (mười 

nghìn) mã.  

8.4.Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng 

a. Thời gian xác định trúng thưởng 

 Lễ quay số xác định trúng thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/04/2023. 

b. Địa điểm xác định trúng thưởng : 

 Lễ quay số được thực hiện tại Tòa nhà Dai-ichi Life, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, 

Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của đại diện Dai-ichi Life Việt Nam và 

đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại. 

c. Cách thức xác định trúng thưởng cụ thể như sau: 

- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiến hành quay số bằng chương trình máy tính, theo phương thức chọn 

ngẫu nhiên số Hợp đồng bảo hiểm trong số các Hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện của 

chương trình khuyến mại này (“Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ”).  

- Màn hình hiển thị: Con số biểu thị số lượng Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ theo kênh Đại lý Truyền 

thống và kênh Phân phối Mở rộng. 

- Đại diện khách hàng thực hiện động tác kích hoạt (nhấp chuột của máy tính) vào nút lệnh để 

chương trình bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên.  

- Tổng số lần kích hoạt trên máy tính là 08 (tám) lần, tương đương với 04 (bốn) loại giải thưởng 

theo kênh Đại lý Truyền thống và 04 (bốn) loại giải thưởng theo kênh Phân phối Mở rộng theo 

thứ tự lần lượt từ Giải Khuyến Khích, Giải Ba, Giải Nhì cho đến Giải Nhất.  

- Sau mỗi lần kích hoạt, màn hình máy tính sẽ hiển thị danh sách (các) số Hợp đồng bảo hiểm hợp 

lệ trúng giải thưởng tương ứng với tên của người trúng giải của kênh Đại lý Truyền thống và 

kênh Phân phối Mở rộng.   

- Việc quay số trúng thưởng sẽ tiến hành cùng 01 (một) loại phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên 

trong tổng số Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được 

lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến. 

- Một Hợp đồng bảo hiểm chỉ có thể trúng 01 (một) giải thưởng. 

https://www.dai-ichi-life.com.vn/
mailto:customer.services@dai-ichi-life.com.vn
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8.5.Thông báo trúng thưởng 

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xác định được khách hàng trúng thưởng, Dai-ichi 

Life Việt Nam sẽ dùng số điện thoại 028 730 88880 để gọi liên hệ với khách hàng trúng thưởng theo 

số điện thoại khách hàng đăng ký trong hồ sơ tham gia bảo hiểm để thông báo về thời gian, địa điểm 

và thủ tục nhận thưởng, đồng thời đăng tải danh sách khách hàng trúng thưởng lên website của Dai-

ichi Life Việt Nam (http://www.dai-ichi-life.com.vn/) kể từ ngày công bố giải thưởng. 

8.6.Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

- Địa điểm trao thưởng và cách thức trao thưởng: Giải thưởng sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam trao 

cho Bên mua bảo hiểm đủ điều kiện nhận Giải thưởng tại (i) Trụ sở chính, các văn phòng chi 

nhánh và văn phòng Tổng đại lý của Dai-ichi Life Việt Nam gần nơi khách hàng thường trú; hoặc 

(ii) Trụ sở chính, các Văn phòng Chi nhánh, Văn phòng Giao dịch của các Đối tác Dai-ichi Life 

Việt Nam gần nơi khách hàng thường trú, bao gồm: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost), 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), 

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 

(LienVietPostBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, 

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hồ Huy.  

- Thủ tục trao thưởng: Khi nhận thưởng khách hàng trúng thưởng phải xuất trình: 

• Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam phát hành. 

• Giấy Chứng Minh Nhân Dân /Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

• Giấy Ủy Quyền được công chứng/ chứng thực hợp lệ theo quy định của pháp luật (nếu người 

nhận thưởng không phải là khách hàng trúng thưởng). 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng của Dai-ichi Life Việt Nam có trách nhiệm 

trao thưởng cho khách hàng là 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Thời gian khuyến 

mại của chương trình khuyến mại. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu 

nhập không thường xuyên: 

• Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình. 

• Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chịu khoản thuế thu nhập phát sinh liên quan đến việc nhận giải 

thưởng của khách hàng và sẽ thay mặt khách hàng nộp theo quy định (nếu có). 

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để 

được giải đáp: 

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 

Tòa nhà Dai-ichi Life, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: (028) 3810 0888, bấm phím 1 

Email: info@dai-ichi-life.com.vn 

10.Trách nhiệm công bố thông tin 

mailto:info@dai-ichi-life.com.vn
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- Thể lệ và thông tin chi tiết chương trình khuyến mại được đăng trên website của Dai-ichi Life 

Việt Nam tại địa chỉ http://www.dai-ichi-life.com.vn/; và tại các địa điểm thực hiện chương trình 

khuyến mại dự kiến trong khoảng thời gian khuyến mại. 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Dai-ichi Life Việt Nam tại địa chỉ 

http://www.dai-ichi-life.com.vn/. 

11. Các quy định khác: 

- Dai-ichi Life Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tính chính xác của 

bằng chứng xác định trúng thưởng.  

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan. 

- Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình 

ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Dai-ichi Life 

Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử 

lý theo quy định của pháp luật hiện hành.  

- Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm đã được xác định trúng thưởng nhưng sau đó thực hiện thủ 

tục hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, thì: 

• Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm trước khi nhận giải thưởng: Dai-ichi Life Việt 

Nam có quyền không trao giải thưởng cho Bên mua bảo hiểm đó; hoặc 

• Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã nhận giải thưởng và giá trị giải 

thưởng nhỏ hơn số phí bảo hiểm đã đóng: Dai-ichi Life Việt Nam chỉ chi trả phần chênh lệch 

giữa số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ Hợp đồng bảo 

hiểm và giá trị giải thưởng. Khi đó, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực; hoặc 

• Đối với trường hợp hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã nhận giải thưởng và giá trị giải 

thưởng lớn hơn số phí bảo hiểm đã đóng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ cấn trừ số tiền mà Dai-

ichi Life Việt Nam phải trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm và Dai-ichi 

Life Việt Nam sẽ không thu hồi phần chênh lệch giữa số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam phải 

trả khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm và giá trị giải thưởng. Khi đó, Hợp 

đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Dai-ichi Life Việt Nam phải có trách 

nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách Nhà nước theo quy 

định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương mại. 

 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

DAI-ICHI VIỆT NAM 

          

 

 

 

Trần Đình Quân 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 

http://www.dai-ichi-life.com.vn/
http://www.dai-ichi-life.com.vn/

